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NOTITIE OMGAAN MET LICHAAMSMATERIAAL BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 

Bij een aantal bevolkingsonderzoeken wordt lichaamsmateriaal afgenomen om door middel van een 
test een (erfelijke) aandoening of risicofactor op te sporen. Na de test is het soms nodig het onder-
zochte lichaamsmateriaal enige tijd te bewaren, in beginsel voor het oorspronkelijke doel.  
 

1. Gebruik van lichaamsmateriaal 
Mogelijke doelen voor het afnemen, gebruik en bewaren van lichaamsmateriaal zijn: 
1. uitvoering screeningstest bevolkingsonderzoek 
2. kwaliteitsborging screeningstest bevolkingsonderzoek 
3. nader gebruik 
 
Gebruik voor uitvoering screeningstest 
Het primaire doel van bij bevolkingsonderzoek afgenomen lichaamsmateriaal is het mogelijk maken 
van een kwalitatief optimale uitvoering van de, voor het betreffende bevolkingsonderzoek, 
vastgestelde screeningstest. Dit betreft zowel de primaire analyse van het materiaal en eventuele 
heranalyse (bijvoorbeeld in geval van errors). 
 
Gebruik voor kwaliteitsborging screeningstest 
Voor het mogelijk maken van de kwaliteitsborging van de screeningstest kan het nodig zijn om 
lichaamsmateriaal te bewaren, dat resteert na het uitvoeren van de screeningstest (bijvoorbeeld 
voor rondzendingen binnen de screeningslaboratoria of monitoring van intervalcarcinomen). 
 
Nader gebruik 
Onder nader gebruik van lichaamsmateriaal wordt verstaan: het gebruik van lichaamsmateriaal 
afgenomen bij een bevolkingsonderzoek voor andere doelen dan de uitvoering en kwaliteitsborging 
van de screeningstest (zoals bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, forensisch onderzoek en 
identificatieonderzoek). 
 

2. Lichaamsmateriaal in de keten (darmkanker) 
 

diagnostiek behandeling
surveillanceuitnodigenselectie screenen informeren verwijzen

overgang van zorg naar bevolkingsonderzoek

Primaire proces (zorgketen)

overgang van bevolkingsonderzoek naar zorg
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De voorwaarden voor de omgang met lichaamsmateriaal in de keten van de darmkankerscreening, 
worden mede bepaald door de behandelingsovereenkomst die de deelnemer met de betreffende 
zorgprofessional aangaat. Daarbij zijn de volgende twee behandelingsovereenkomsten van belang: 
• voor de screening: selectie t/m verwijzen (behandelingsovereenkomst 1) 
• voor de aansluitende diagnostiek: coloscopie inclusief pathologie (behandelingsovereenkomst 2) 
 
Screening (behandelingsovereenkomst 1) 
Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt als screeningstest een immunochemische feces 
occult bloed test (iFOBT) gebruikt. Na afname van een fecesmonster stuurt de deelnemer de iFOBT 
voor analyse naar een, in het kader van het bevolkingsonderzoek, gecontracteerd laboratorium. De 
iFOBT is gericht op het aantonen van menselijke hemoglobine in ontlasting. Er zijn eisen gesteld aan 
de betrouwbaarheid, specificiteit en detectiegrens van de methode. Bij een waarde groter of gelijk 
aan de afkapwaarde krijgt de deelnemer een verwijsadvies voor een (intake voor) coloscopie bij een 
coloscopiecentrum dat aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. 
 
Aansluitende diagnostiek (behandelingsovereenkomst 2) 
Wanneer bij de coloscopie afwijkingen worden gevonden, kunnen poliepen worden verwijderd of 
biopten worden genomen voor histologisch onderzoek. De potjes met afgenomen materiaal 
worden voor onderzoek aangeboden aan een pathologielaboratorium dan aan de landelijk vastge-
stelde kwaliteitseisen voldoet. In het pathologielaboratorium wordt het afgenomen lichaams-
materiaal ingebed in paraffineblokjes waarvan coupes worden gesneden. De coupes worden 
aangekleurd en beoordeeld door de patholoog. 
 

3. Juridisch kader 
Voor het bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal dat in het kader van bevolkingsonderzoek is 
afgenomen, gelden juridische voorwaarden. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB) is 
aan wetten en regels gebonden bij haar regietaak om de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk uit 
te doen voeren. In 2009 heeft het RIVM-CvB uitgangspunten en praktische regels op basis van 
juridische normen ten aanzien van afgenomen lichaamsmateriaal bij bevolkingsonderzoek laten 
uitzoeken.1 Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het bewaren en gebruik van lichaams-
materiaal ten behoeve van het bevolkingsonderzoek zelf en ten behoeve van nader gebruik. 
 
Uitvoering en kwaliteitsborging screeningstest 
Ten aanzien van het gebruik van lichaamsmateriaal voor de uitvoering en kwaliteitsborging van de 
screeningstest, gelden de richtlijnen voor toestemming en bezwaar zoals opgenomen in de door de 
LCIBD vastgestelde notitie over toestemming en bezwaar.2 Dit betekent dat het afgenomen 
lichaamsmateriaal bewaard en gebruikt kan worden voor de kwaliteitsborging van de test, tenzij de 
deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt. 
 
Nader gebruik 
De juridische voorwaarden voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal zijn niet zomaar te geven. 
Er is geen wettelijke regeling met algemene normen. In het BW (artikel 7:467) is een bepaling 
opgenomen over gebruik van anoniem restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast 

                                                 
1  Met Recht, Lichaamsmateriaal bij bevolkingsonderzoek: uitgangspunten en praktische regels op basis van juridische  normen, 2009.  
2  RIVM, Notitie Toestemming en bezwaar voor de gegevensuitwisseling bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, 
 versie 1.0, juni 2012. (www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/downloads) 
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heeft de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen een Code Goed Gebruik opgesteld 
ten behoeve van het nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Deze 
code is juridisch wel richtinggevend, maar heeft geen bindend karakter. De Wet Zeggenschap 
Lichaamsmateriaal (WZL) is vooralsnog uitgesteld. Deze wet zou juridische handvatten moeten geven 
met betrekking tot het omgaan met lichaamsmateriaal. 

Op basis van dit juridisch kader ziet het RIVM-CvB op dit moment onvoldoende grond om lichaams-
materiaal afgenomen voor de screeningstest (standaard) voor nader gebruik te faciliteren. 
 

4. Afspraken ten aanzien van lichaamsmateriaal iFOBT 

Uitvoering en kwaliteitsborging screeningstest 
De drie gecontracteerde screeningslaboratoria zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van 
het voor de screeningstest afgenomen lichaamsmateriaal (fecesmonsters). Het bewaren van de 
fecesmonster ten behoeve van de iFOBT-analyse kent twee aspecten. Enerzijds de opslag van 
binnengekomen monsters die niet meteen geanalyseerd kunnen worden en tot de analyse weggezet 
worden. En daarnaast de opslag van fecesmonsters die reeds geanalyseerd zijn, maar tijdelijk voor 
mogelijke heranalyse (bijvoorbeeld in verband met errors) worden bewaard. Daarbij is het van 
belang dat de fecesmonsters onder de meest optimale omstandigheden worden bewaard. De 
screeningslaboratoria dienen voor het bewaren van de fecesmonsters voldoende opslagcapaciteit te 
garanderen. Daarnaast worden over het beheer van en de omgang met het lichaamsmateriaal door 
de screeningslaboratoria gezamenlijk afspraken gemaakt.3 

Omdat de stabiliteit van de fecesmonsters in de iFOBT beperkt is, zijn de monsters in de huidige 
vorm ongeschikt om voor een langere periode te bewaren. 4 Dit betekent dat het in het kader van de 
kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek darmkanker momenteel niet mogelijk is om 
lichaamsmateriaal bijvoorbeeld te bewaren ten behoeve van de monitoring van intervalcarcinomen 
met behulp van Hb-analyse. Na vrijgave van de analyseresultaten door de landelijke functionaris 
monitoring iFOBT worden de fecesmonsters door de screeningslaboratoria vernietigd. 5 
 
Nader gebruik 
Het bewaren van lichaamsmateriaal voor nader gebruik wordt niet (standaard) vanuit het bevolkings-
onderzoek darmkanker gefaciliteerd. Het is de gecontracteerde screeningslaboratoria niet toege-
staan om de fecesmonsters anders dan voor analyse ten behoeve van het bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker te gebruiken. Indien er voor wetenschappelijk onderzoek de behoefte tot het gebruik 
van lichaamsmateriaal bestaat, kan daartoe een verzoek worden ingediend. Het voorstel zal door een 
onafhankelijke wetenschappelijke commissie worden getoetst.  De werkwijze van instelling van de 
deze commissie, de wijze van toetsing en de voorwaarden waaraan onderzoeksvoorstellen worden 
getoetst, zullen in 2014 nader worden uitgewerkt. Wetenschappelijk onderzoek op lichaams-
materiaal dat in het kader van bevolkingsonderzoek is afgenomen, zal alleen plaatsvinden met 
expliciete toestemming van de deelnemer. 

                                                 
3  Ten aanzien van de omgang met lichaamsmateriaal hebben de drie gecontracteerde screeningslaboratoria gezamenlijk een uniforme 
 werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze is opgenomen in het lab-protocol ‘Behandeling retourenveloppen door laboratoria’. 
 (www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/downloads) 
4  RIVM, Notitie te hanteren afkapwaarde en temperatuurtest bij inzet van FOB-Gold in het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker, 
 versie 1.0, 28-02-2013; p.9. (www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/downloads) 
5  Ten aanzien van de vernietiging van lichaamsmateriaal hebben de drie gecontracteerde screeningslaboratoria gezamenlijk een 
 uniforme werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze is opgenomen in het lab-protocol ‘Afvoer/vernietigen materialen’. 
  (www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/downloads) 
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5. Afspraken ten aanzien van lichaamsmateriaal aansluitende diagnostiek 
Bij de coloscopie (inclusief eventuele pathologie) gaat de deelnemer met een positieve iFOBT-uitslag 
juridisch gezien een nieuwe behandelingsovereenkomst aan met de zorginstelling waar de 
aansluitende diagnostiek plaatsvindt. De omgang met lichaamsmateriaal valt daarmee buiten de 
verantwoordelijkheid van het bevolkingsonderzoek. De verantwoordelijkheid voor de omgang met 
lichaamsmateriaal ligt daarmee volledig bij de zorginstelling waar de aansluitende diagnostiek 
plaatsvindt. Dit betreft zowel de omgang met het lichaamsmateriaal (potjes, paraffineblokjes en 
coupes) zelf, als de informatievoorziening daarover aan de patiënt. Daarbij is het beleid van de 
betreffende zorginstelling ten aanzien van lichaamsmateriaal van kracht. Dit beleid sluit aan op 
vigerende wetgeving, richtlijnen en gedragscodes in ziekenhuizen.  


